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در مورد سقوط و فروپاشی اردوگاه و بلوک سابق 
شوروی، مطالب و تحقيقات و پژوهشهای فراوان 
نوشته و انجام شده است. قبل از پايان جهان دو 
قطبی نيز مباحث بسياری در باره آنچه که در پی 
انقالب اکتبر، حاکم شد صورت گرفت. از نظر 
در  حکمت،  منصور  بويژه  که  ارزيابيهائی  من 
و  سمينارها  در  اکتبر  انقالب  شکست  علل  باره 
نوشته های تحليلی و با رويکرد نقد سوسياليستی 
در تقابل با نقد دموکراتيک انجام داده است، کليد 
راهنما است. آن مباحت پايه ای در نشريه بسوی 
کمونيست  حزب  تئوريک  نشريه  سوسياليسم، 
ايران و نيز بولتنهای مباحث مربوط به شوروی 

مکتوب اند و قابل رجوع. 

آن نقدها در دورانی به عمل آمد که بلوک مذکور 
که  اين هستيم  ما شاهد  اکنون  اما  بود.  بر جا  پا 
است.  فروپاشيده  هم  از  اردوگاه  آن  شيرازه  کل 
به اين معنی راه بازبينی انتقادی بر کل دورانی 
که به دوره جنگ سرد معروف است، ساده تر 
شده است. من در اين نوشته به زوايائی از اين 
مساله مهم که به حقيقت يک زلزله سياسی بود، 
ميپردازم. دوره سرآغاز "جنگ سرد" که پايان آن 
با فروپاشی اردوگاه شوروی سابق مشخص شده 
است، بر مبنای شکل گيری و قد برفراشتن يک 
بلوک موسوم به سوسياليستی و حتی کمونيستی 
در برابر جهان غرب و باصطالح اردوی سرمايه 
داری تبلور عينی و مادی يافت. از اين نظر بايد 
برگشت و چگونگی شکل گيری بلوک شوروی 

را بررسی و مورد بازبينی قرار داد. 
شوروی دوران استالين، هر چه بود، و سوسياليسم 
حاکم در آن کشور هر اندازه غير "دموکراتيک" 
و "توتاليتر" و "تک حزبی"، اما حقيقت اين بود 
نظامی  و  نيروی سياسی  و  فاکتور  مهمترين  که 
ارتش  بود. شوروی و  فاشيسم  دادن  در شکست 
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که  بود  کشوری  اولين  ميليونی،   ۲۵ قربانی  دادن  با  کشور  آن 
پرچم خود را بر فراز مقر فرماندهی هيتلر در برلين به اهتزاز 
در آورد. اما اگر به معنی واقعی شوروی يک کشور سوسياليستی 
تقويت  خدمت  در  نيز  را  فاشيسم  بر  پيروزی  آن  ميبايست  بود، 
که  معلوم شد  و  نشد  اما چنين  بدهد.  قرار  در غرب  سوسياليسم 
و  مهم  نقش  ازاء  در  بر شوروی  دولتی  داری  حاکميت سرمايه 
تعيين کننده ای که در شکست دادن فاشيسم  بر عهده گرفته بود، 
تقسيم کرد و  "سهم" و "غنيمت جنگی" طلب ميکرد. برلين را 
ُمنضم ساخت.  به خود  از کشورهای اروپای شرقی را  بسياری 
و  بلغارستان  دادند.  روی  غريب  بسيار  اتفاقات  ميان  اين  در 
کروات و بخشی از اوکراين و لتوانی و استونی علنا متحد فاشيسم 
روزهای  تا  بلغارستان،  دولت  بودند.  موسولولينی  يا  و  هيتلری 
پايان جنگ، در يونان چنان جناياتی مرتکب شد که دست کمی 
از ارتش هيتلر نداشت. در کروات اردوگاه کار اجباری وکوره 
آدم سوزی وحشتناکتر از اشويتس بود. با اينحال، در پس ادعای 
غرامت و سهم خواهی، شوروی اکثر آن کشورها را در بلوک 

جديد "سوسياليستی" به خود ملحق ساخت. 

اين "بلوکه" کردن جهان، تاثيرات بسيار مخرب بر سير واقعی 
تحوالت و بر تصوير از "سوسياليسم" را بر جای گذاشت. هر 
نفوذ  تحت  کشورهای  در  بويژه  و  جهان  گوشه  هر  در  حرکت 
به  برای ضميمه شدن  تالش  عنوان  به  داری" غرب،  "سرمايه 
بلوک متقابل شديدا سرکوب شد. در ايران، حزب توده، که حتی 
در برنامه خود را کمونيست تعريف نکرده بود، ُمهر و برجسپ 
"توده نفتی" را خورد و متعاقبا هر اپوزيسيون برانداز و مخالف، 
با ادعای جاسوسی برای شوروی يا به زندان و يا به مرگ محکوم 
تاريخ و مبارزه  تقسيم جهان بر سير واقعی روندهای  شدند. آن 
طبقاتی تاثيرات بسيار ويران کننده و ُمهلک باقی گذاشت. تصور 
ميکنم رمز بقاء کوبا، در همين نکته اساسی است که شالوده قدرت 
خود را با جاذبه ای که در ميان شهروندان غرب و آمريکا بوجود 
آورده است، بنا کرده است. باور من اين است که اگر شوروی واقعا 
يک کشور سوسياليستی بود، پس از پيروزی بر فاشيسم، کشورها 
را به اراده و تصميم نيروهای سياسی خودشان واميگذاشت و در 
مقابل، بجای ايجاد يک بلوک، از جاذبه ايجاد شده در جهان برای 
بازسازی واقعی ساختمان سوسياليبسم استفاده ميکرد. توجيهی که 
از همان استيالگری و الحاق طلبی سرمايه دارانه ناشی ميشد، اين 
بود که گويا با تشکيل آن بلوک و ايجاد يک کمپ سرتا پا مسلح و 
مشغول به توليد سالحهای مرگبار، قصد "تجاوز" برای شکست 
بلوک  دادن "مهد سوسياليسم" را پس ميزنند. واقعيت فروپاشی 
مذکور نشان داد که آن زّرادخانه و با انبوه موشکهای بالستيکی 
و سالح اتمی و پيمان ورشو کذائی، فقط زندگی شهروندان را به 
تيرگی کشاند و اوضاع زندگيشان را بهم ريخت. نگاهی اجمالی 
به آنچه که در پی ويرانی بلوک سرمايه داری دولتی بجای مانده 
است، بروشنی نشان ميدهد که چگونه به درازای دوران جنگ 
و  مانده  عقب  پائين،  کارگران  و  مردم  زندگی  استاندارد  سرد، 
غير مدرن بود. نشان ميدهد که وقتی آن "زور" بر افتاد، چگونه 
از عمق "مهد سوسياليسم" بورژوائی، مذهب، قوم گرائی، عقب 
ماندگی فکری، فاشيسم و بيگانه ستيزی و ناسيوناليسم عريان و 

نفرت ضد کمونيستی "فوران" کرد. 
به  بلوک "کمونيستی"  ُمّخرب ظهور يک  و  اما عواقب زيانبار 

با داعيه گسترش و ضميمه کردن کشورها و  عنوان اردوگاهی 
قلمرو نفوذ، فقط سيما و نقشه سياسی جهان را بر پايه گسترش 
پيمانهای نظامی ناتو و ورشو و سلطه نظاميگری و کودتا و ضد 
کودتا در آن جنگ بر سر تقسيم حوزه نفوذ، زير و رو نکرد. بلوکه 
شدن جهان بين دو قطب بر آمده پس از پايان جنگ دوم جهانی، 
با روياروئی و جنگ و جدال در عرصه فکری و ايدئولوژيک 
تئوری های سوسياليسم  بود. "سوسياليسم" و  توام  نيز  و نظری 
علمی در انبوه و زرادخانه تقريبا مجانی انتشارات "پروگرس" 
ضرب شد و تبيينی از سوسياليسم "پيروز شده" در همه ابعاد آن 
ارائه و مهندسی شد، که تماما اس اساس مبانی کمونيسم مارکس، 
مانيفست کمونيست، ايدئولوژی آلمانی، کاپيتال و تزهای فوئر باخ 
را به حاشيه راند. بجای تشکيل انترناسيونال کمونيستی و حزب 
واقعی طبقه کارگر صنعتی، و صدرات فکر و انديشه سوسياليسم 
علمی، توطئه و کودتا و سهم داشتن در ضميمه بلوک بر پا شده، 
نشست. در اروپای غربی و آمريکا که سنتا و بويژه در دوران 
انترناسيونال اول، مهد و بستر واقعی سوسياليسم مارکس و انگلس 
بود، جرياناتی پرو بلوک و يا شبه پرو بلوک شکل گرفت که به 
نوبه خود زمينه واقعی کمونيسم مدرن و غربی و کمونيسم کارگر 
آچار بدست کارخانه های بزرگ صنعتی را زير ضرب بردند و به 
اين معنی کمونيسم را از چشم طبقه کارگر صنعتی و روشنفکران 
و آکادميسين های پيشرو انداختند. در مقابل، بلوک و قطب ديگر؛ 
به  ورشو  پيمان  بلوک  "ديکتاتوری"  برابر  در  را  "دمکراسی" 
عنوان بديل ضد کمونيسم بسادگی در اذهان چسپاند. کمونيسم به 
تبع ادبيات سوسياليسم اردوگاهی ميدان قدرت خود را به "شرق" 
انتقال داد، "خلق و توده پابرهنه"، "دهقان محروم از تکه زمين"، 
ملی"  "استقالل  اقليتها"،  مذاهب  و  قومی  اتنيکهای  و  "قوميتها 
و به يک عبارت ناسيوناليسم در پرده چپ و سوسياليسم، جای 
سوسياليسم  و  غربی  تمدن  سوسياليسم  و  کارگری  سوسياليسم 
طبقه کارگر صنعتی را گرفت. خسارات و لطمات ويرانگر اين 
"انتقال" کمونيسم، چنان دامنه دار و گسترده و "داده" بود، که 
برای اکثر فعاالن انقالبی که نيت کمونيستی داشتند، هيچ لزومی 
به بازنگری محتوای ناسيوناليستی نگرش خود نميديدند. ميتوان به 
جرات گفت که در طول اين دوران هفتاد ساله" "کاپيتال" مارکس 
بايگانی  بکلی  يا  داری  انتقادی سرمايه  تحليل  مهمترين سند  اين 
تعابير  با  حالت  بهترين  در  يا  و  شد  اعالم  ضروری"  "غير  و 
مهندسی شده در انتشارات پروگرس به عنوان حاشيه و تزئينات 
سوسياليسم بورژوائی قلمداد شد. در برخی کشورهای غربی، به 
عنوان بحثی آکادميک و "بی ضرر و بی ربط به سياست روزدر 
لوکال و يا زيرزمينی پرت برای تعدادی معدود با تعابير و تفاسير 
تروتسکيستی،کمونيسم اردوگاهی و يا "دمکراتيک" "ترويج" شد. 
ادبيات اين دوره هفتاد ساله، کل شيرزاه مبانی کمونيسم مارکس 
را "نامربوط" و "کلی" و در بهترين حالت به عنوان زيورآالت 
به  کاپيتال  کتاب  واقعا موجود" مهندسی کرد. خود  "سوسياليسم 
ندرت مرجع و مبنای تشکيل احزاب مختلف "خلقی"، "ملی" و 
يا "يوروکمونيسم" بود. بلوک بندی کردن جهان توسط شوروی 
دوران استالين و پس از پايان جنگ دوم، مبانی فکری و سياسی و 
تحليلی و انتقادی مارکسيسم را نيز "بلوکه" کرد. به جای بحثهای 
عميق جدلی با مدافعان سرمايه داری و سوسياليستهای بورژوائی 
و خرده بورژوائی و تخيلی، "از توده ها بياموزيم" نشست و به 
جای تالشهای بزرگ و خستگی ناپذير تئوريک، "رفتن به ميان 
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توده خلق" و "کار بدنی" به آموزشگاه تبديل شدند. "کمونيستها"ی 
اين دوره "فدائيان" و يا شاگردان صادق "توده ها" هستند که اين 
و  تر  فقير  و  شهر  تمدن  از  دور  مناطق  در  اندازه  هر  ها  توده 
اندازه عقب مانده  بيگانه تر، هر  دانش  با علم و  تر و  بی سواد 
منزلت  و  جايگاه  بودند،  تر  "اصيل"  و  "سنتی"تر  و  مذهبی  و 
"آموزگاری"شان باال و باالتر ميرفت. تاثيرات ُمخرب آن تغيير 
مکان کمونيسم چنان دامنه دار بود که حتی پس از فروپاشی بلوک 
مذکور، اکثر قريب به اتفاق جريانات موسوم به کمونيسم موجود، 

سقوط خود کمونيسم را باور کردند.
 

اين هقتاد سال جنگ سرد، درسهای بزرگی دارد که بايد بارها 
آنها را مرور و مورد بازبينی انتقادی قرار داد.

سوسياليسم انقالبی، سوسياليسم متکی بر نقد مارکس در "کاپيتال"، 
سوسياليسم انترناسيونال اول، سوسياليسم مبانی کمونيسم کارگری، 
"بلوک" نخواهد ساخت و نبايد بسازد، بخاطر "مترقی" بودنش 
و  زمين  و  سهم  انسان،  آزادی  در  اش  فداکاری  و  اش  نقش  و 
غنيمت طلب نخواهد کرد. سوسياليسم قرن ۲۱ بايد دست به ريشه 
ببرد. دوران سوسياليسم بورژوائی و الحاق طلبی و بر پا کردن 
دستگاههای عريض و طويل سياسی و بوروکراتيک و نظامی و 
جاسوسی و ضد جاسوسی، بجای تالش برای فراهم کردن الغاء 
و حذف دولت، به پايان رسيد و فروپاشيد. سوسياليسم قرن ۲۱ 
انديشه  و  فکر  چيرگی  جز  جهان"  "فتح  برای  ديگری  راه  هيچ 
کارگر صنعت  طبقه  و  جهان  اذهان شهروندان  بر  سوسياليستی 
مبنای  بر  سوسياليسم  اين  در  "دولت"،  دورنمای  ندارد.  بزرگ 
تالش برای الغاء و محو هر نوع دولت بر فراز زندگی شهروند، 
برای  مديريت  از سيستم  نوعی  است  معلوم  بود.  استوار خواهد 
سازماندهی اصل کمونيسم مارکس: "از هر کس به اندازه توان و 

بهرکس به اندازه نياز"، وجود خواهد داشت. 

تاريخ عروج و افول سوسياليسم بورژوائی و بلوک سرمايه داری 
بايد بازبينی کرد. نقد سوسياليستی اين عروج و افول  دولتی را 
سوسياليسم  ناپذير  برگشت  پيروزی  کننده  هموار  فروپاشی،  و 
کارگری است. اين سوسياليسم بايد به راه از قبل تعيين شده زندگی 
شهروندان توسط طبقه حاکم پايان بدهد و زمان و وجود و ماده و 
حتی فضا را از دست طبقه حاکم رها سازد. پيش شرط اين تحول، 
ايجاد احزابی بر اساس مبانی کمونيسم کارگری است. رجعت به 
مارکس و بويژه به کاپيتال او، عليرغم هر شائبه ای که هنوز از 
عواقب فروپاشی سوسياليسم بورژوائی است و عليرغم هر تفسير 
"دموکراتيک" که در ترجمه و رجوع به کاپيتال و گروندريسه 
جنبش  مانيفست  اين  گذاشتن  دسترس  در  نفس  است،  شده  ملحق 
کمونيسم کارگری، را بايد به فال نيک گرفت. و اگر اين تئوری به 
ميان طبقه کارگر برود و با جنبش طبقاتی آن عجين شود، تفاسير 
عاريه ای و حتی ترجمه های نارسا و نامانوس از کاپيتال، توسط 
دست  از  را  اش  وجودی  فلسفه  و  کارائی  طبقه،  جنبش  فعاالن 
خواهد داد. مهم اين است که اهميت کتاب کاپيتال در دوران پسا 

فروپاشی ديوار برلين، برجسته و برجسته تر شده است.

ايرج فرزاد
نيمه دوم مه ۲۰۱۷

توضيح به پلنوم بيستم 
پيرامون تصميم به کناره گيرى از حزب

رفقا،
در  مفّصلتر  را  اقدام  اين  داليل  نوشته ام  نامه ام  در  که  همانطور 
کنفرانس فراکسيون توضيح ميدهم و اسناد آن را نه تنها براى حزب 
کمونيست بلکه براى چاپ علنى آماده خواهم کرد. اينجا براى پلنوم 
کميته مرکزى حزب هم الزم ميدانم چند نکته اى در مورد علت اين 

 مسأله توضيح دهم.

شخصاً فکر ميکنم که موقعيت دنياى امروز طورى است که قاعدتاً 
هر کمونيستى را به فکر مياندازد. از کنگره سوم حزب و قبل از آن 
از پلنوم ۱۳ و به يک معنى از کنگره دوم درباره اين حرف زده ام. 
اگر کسى امروز يک لحظه چشمهايش را به اين گذشته مشخص خود 
ما و سابقه تشکيالتى مان در اين حزب ببندد و فرض کند که کمونيستى 
است که در سال ۹۱ دارد به اوضاع دنيا نگاه ميکند، فوراً متوجه يک 
سلسله وظايف تاريخى براى کمونيست امروز ميشود که هيچکدامشان 
در تاريخ انقالب در ايران، تاريخ انقالب در کردستان، پلميک هاى 
اين  ندارند.  رنگ کشورى  اساساً  و  ندارند  منشأ  ايران و غيره  چپ 
يک  مسأله جهانى است و وظايف کمونيست امروزى از اين وضعيت 

جهانى استنتاج ميشود.

که  کارى  به  و  حزبمان  به  کمونيست  يک  عنوان  به  شخصاً  وقتى 
اين  که  جبهه هايى  در  ميکنم  فکر  ميکنم،  نگاه  ميکنم  دارم  امروز 
مبارزه براى يک کمونيست معتقد امروز ترسيم ميکند حضور ندارم 
و بيشتر مشغول ادامه دادن تاريخى هستم که در حاشيه اين وقايع مهم 
جريان داشته و هرچه بيشتر بی معنى ميشود. شخصاً انتظارم از خودم 
و هر کمونيست اين است که در اين عرصه ها حضور پيدا کند و به 
کليّت خود  در  را  کند. من حزب کمونيست  بازى  نقش  سهم خودش 
اين کار است را  نميبينم و آن درجه اى که مشغول  اين کار  مشغول 
مديون آدمهايى مثل خودم ميدانم. فکر ميکنم حزب کمونيست سرش 
اجتماعى  و  سياسى  محدود  قلمرو  در  و  خودش  مشخص  تاريخ  در 

خودش فرو رفته است.

اين يک جنبه  مسأله است. يعنى اگر حزب کمونيست هيچ عيبى هم 
بود  ممکن  کمونيست  يک  بعنوان  نبود،  آن  در  هم  دعوايى  نداشت، 
امروز تصميم بگيرم يا تشخيص بدهم که بايد رفت و کار ديگرى کرد 
و در اين دنيا تاثير گذاشت. در دنيايى که چنين وضعى دارد، با حزب 
کمونيست ايران، آنهم با اين مشخصات و با الهام از ۱۳ سال گذشته 

و انقالب ٥۷، نميشود بجايى رسيد.
سنّت  چند  محصول  کمونيست  حزب  معتقدم  که  است  اين  دوم  نکته 
مبارزاتى اجتماعى و واقعى بوده است. غير قابل انکار است که اين 
حزب از دل انقالب ٥۷ در آمده و حاصل پلميکها و روشنگرى هاى 
حول اين انقالب توسط مارکسيستها است. تاريخ اين حزب به انقالب 
٥۷ و روند بعد از آن در ايران عميقاً گره خورده است و همراه خود 
يک  بگويم  ميخواهم  است.  آورده  را   ٥۷ انقالب  مبارزاتى  سنتهاى 
حزب  شده  داده  گرايش  ايران،  کمونيست  حزب  در  اساسى  گرايش 
شروع   ٥۷ انقالب  از  که  است  مبارزاتى اى  سنت  ادامه  کمونيست، 
ميشود. اين کاراکتر اصلى حزب کمونيست ايران را تشکيل ميدهد. 
يک گرايش ديگر، که به نظر من واقعى است، از انقالب کردستان و 
تاريخچه مبارزات راديکال در اين جامعه ناشى شده است. و باألخره، 
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کارگرى  سوسياليستى  گرايش  حزب  درون  در  ديگر  رگه  يک 
مايه  کردستان  انقالب  و   ٥۷ انقالب  از  که  است  مارکسيستى اى  و 
نميگيرد، از اهداف عمومى خود حرکت ميکند و ميکوشد حرفهاى 

بنيادى تر مارکسيسم را مطرح کند.

حزب  ميکند،  تالقى  هم  با  تاريخ ها  اين  محصوالت  و  نتايج  وقتى 
کمونيست دچار تکانهاى شديد ميشود. من فکر ميکنم حتى اگر اين 
گرايشها به جان هم نيفتاده بودند و حزب داشت کارش را ميکرد هم 
بايد در اين دوره و زمانه از هم ُجدا ميشدند. زيرا مشابه اين جنبشها 
دارند در سطح جامعه با هم ميجنگند، عليه هم کودتا ميکنند و همديگر 
و  عقب مانده  کشورهاى  آبادکردن هاى  جنبش  ميکنند.  سرکوب  را 
برقرار کردن دمکراسى پارلمانى دارد کارگران را سرکوب ميکند. 
اين گرايشها  ميکنند.  دارند حق رأى کارگر را سلب  جنبشهاى ملى 
ممکن است در سال ٥۷ و يا ٥٦ فصل مشترکهايى در مقابل استبداد 
سياسى  يک جريان  از  بتواند ظاهرى  که  باشند  داشته  امپرياليسم  يا 
واحد را به آنان بدهد. اما در دنياى امروز که تمام اين گرايشها بيرون 
آمده اند و مستقل حرف ميزنند و تناقض منافعشان آشکار شده، اين سه 

گرايش در حزب کمونيست هم به نظر من بايد از هم ُجدا شوند.
 مسأله ديگرى که جدايى من را ايجاب ميکند اين است که من با بخش 
آنها را  وسيعى از کادرهاى قديمى اين حزب اختالف دارم، شخصاً 
نميدانم، در سؤاالتشان  افق  آنها هم  با  نميدانم، خودم را  مارکسيست 
خود  ميدهند  سؤاالتشان  اين  به  که  پاسخهايى  در  و  مسائلشان  در  و 
را شريک حس نميکنم. منتقد اين دسته از کادرهاى حزب کمونيست 

هستم.

تقابلها طى چند سال  اين  از تعمق زياد و مشاهده سيکلهايى که  بعد 
گذشته طى کرده، امروز برخورد اصولى را اين ميدانم که من، که 
معتقدم بايد ُجدا شد و فکر ميکنم فرقم را با خطوط ديگر ميدانم، بايد 
روى  مداوماً  و  شد  ُجدا  نبايد  است  معتقد  که  آنکس  نه  و  بشوم  ُجدا 
حقوقى  اختالفات  به  را  آن  و  ميگذارد  سرپوش  سياسى  اختالفات 

کاناليزه ميکند.

به  بنا را  تقابل  اين  اگر در  نميدانم.  ميان تصفيه را کارساز  اين  در 
به  دادن  دشنام  براى  وسيعى  بازار  امروز  همين  بگذاريم،  تصفيه 
کمونيستهايى که خطوط ديگر را تصفيه کرده اند وجود دارد که من 
نميتوانم به جنگ آن بروم. جواب تيراژ ۱٥۰تايى جزوه اين و آن را 
ميشود داد ولى اگر کيهان و اطالعات بخواهند بروند پشت اين حمله 
به خط ما من اصًال امکان مادى جوابگويى به آن را ندارم. قلمى که 
براى پاسخگويى هست کم است، امکانات مادى براى پاسخگويى کم 
است. ترجيح ميدهم از اين جدال َصرف نظر کنم چون نيروى واقعى 
آنها را بيرون اين حزب ميبينم. به نيروى موجود اين خطوط در حزب 
از طبقه  بيرون ميروند و  اما  نيست.  آمد و کار سختى  فائق  ميتوان 
اجتماعى اى که به نظر من پشت آنهاست استمداد ميطلبند. تاريخ اين 
حزب در مقابل چشم ما به دفعات در سطوح مختلف تشکيالت تحريف 
آدمهايى هستيم، چه  اينکه ما چطور زندگى ميکنيم، چگونه  ميشود. 
پرنسيپ هايى داريم، آيا دمکرات هستيم يا نه، همه اينها در حالى که 
زنده ايم و سر کاريم دارد تحريف ميشود. اگر قرار باشد ما عده اى را 
پناه برده  آنها همدردى ميکند  با  اينها به جامعه اى که  تصفيه کنيم و 
و بخواهند در اين گوشه مينياتورى جهان هم کمونيسم را سرنگون 
کنند، من از پس جوابش بر نميايم. خيلى ُمؤدبانه صحنه را جلوى آنها 
َترک ميکنم. راه مقابله با اين گرايشها از طرق تشکيالتى نيست، بلکه 

اجتماعى است. بنابراين رفتن ما تصميم تاريخى درست ترى است.
در اين مورد مکرراً در کانون بحث داشته ايم. در مقطعى فکر کرديم که 

ميتوانيم جدايى هاى سياسى بوجود آوريم، طورى که همه به اختالفات 
سياسى موجود واقف شوند، از اين بى فرهنگى سياسى اجتناب شود 
و معلوم شود که چند جريان داوطلبانه از هم ُجدا ميشوند. اين حالت 
را نتوانستيم در حزب کمونيست ايجاد کنيم. اختالفات را نتوانستيم به 
کرسى بنشانيم و طرف مقابل را مجاب کنيم که با ما اختالف دارد. 
اعالم اختالف سياسى يک جانبه ماند. اين باز به من نشان ميدهد که 
بجاى ايستادن و کسانى را، که شايد اصًال چهارچوب فکريشان آنها 
را به وجود اين اختالف مجاب نميکند و هميشه ناچارند به تئورى هاى 
توطئه گرانه براى توضيح اين تقابل ها متوسل شوند، بجاى ناخواسته 
آزار دادن آنها، بايد خود ما ُجدا شويم. بخصوص اگر حزب کمونيست 
در حاشيه تاريخ جهان است، اين عده را ديگر بطريق اولى ميشود 
دور زد. قرار نيست حتماً از اين خاکريز رد شوى در حالى که در 
قانع  مرا  هم  فاکتور  اين  بنابراين  دارد.  وجود  آسفالتى  جاده  کنارت 

ميکند که رفتن از حزب کار سياسى تر و انسانى ترى است.
حزب  وضع  اين  دارد.  هم  شخصى اى  جنبه  جدايى  اين  باألخره  و 
آن  به  زندگى  در  انسان  که  اعتبارى  و  شرافت  و  حقانيت  احساس 
اين  که  کرده  شروع  حزب  اين  ميگيرد.  انسان  از  را  دارد  احتياج 
احساس را از خيلى از ما بگيرد. اگر بنا باشد در حزب سياسى خودت 
احساس نکنى که مشغول انجام کار مفيدى هستى، احساس نکنى که 
با دنيايى که بيرون بايد تغيير کند مربوط هستى، بيخود در آن حزبى. 
اگر از ما بپرسند داريد در مورد اين بچه هايى که از برزيل ميدزدند تا 
در ايتاليا کليه هايشان را بفروشند چکار ميکنيد، نميتوانم جواب بدهم 
که دارم کادرهاى قديمى حزب را يک بار ديگر در مورد آمپريسم 
ترويج ميکنم. هيچکس اين را نميپذيرد. شخصاً فکر ميکنم مدتها است 
نميدهد وقتى در خانه ات نشسته اى و  اجازه  که فضاى داخلى حزب 
آدم  يک  کنى  حس  ميکنى،  نگاه  بخودت  و  ميکنى  را  کارت  دارى 
شرافتمند، درگير، دخيل و مشغول تغيير جامعه هستى، زندگيت هر 
چه که هست و هر سختى اى که دارد به اين خاطر است. به کار صبح 
تا شبم که نگاه ميکنم ميبينم مشغول چنين کارى نيستم. به هر حال از 
نظر رستگارى شخصى و سعادت فردى هم که شده، اين جدايى براى 

من ضرورى بود.

اين داليل من است، که همانطور که گفتم به تفصيل با توضيح سياسى 
بيشترى در کنفرانس فراکسيون مطرح ميکنم.

منتها بيرون رفتن ما از حزب کمونيست، که گفتم از قديم هم مطرح 
حزب  سر  به  ميشود:  روبرو  هم  سياسى اى  استداللهاى  با  بوده، 
کمونيست چه ميايد؟ آيا به نفع است يا نه؟ آيا تشتتى که در طبقه کارگر 
يا در کردستان به وجود ميآورد ايجاب نميکند که بمانيم، دندان روى 
با ارزشى  جگر بگذاريم و کارمان را بکنيم؟ باألخره يک واقعيات 

بيرون ما و توسط ما خلق شده. اينها چه ميشوند؟

جوابى که من امروز به اين سؤاالت ميدهم اينست که من کامًال موافقم 
ارزشى در جهان معاصر است و  با  نماينده چيزهاى  اين حزب  که 
خيلى خوب بود اگر از طريق حفظ آن و يا الاقل شرکت در اين حزب 
ميشد به اهدافى که گفتم رسيد. من تز محکوم کردن حزب کمونيست 
را نياورده ام. من ميگويم راه کوتاه ترى سراغ دارم. همين. در نتيجه، 
اگر حزب کمونيست بماند، تا وقتى که کارهايى را ميکند که همين 
راه  من  است.  سرجايش  من  براى  احترامش  آنست  مشغول  امروز 
کوتاه تر و کم مشقت ترى پيدا کرده ام، آنهم تشکيل يک حزب سياسى 
ديگر است بر مبناى عقايدى که پايه اش روى دهه نود استوار است 
و کارى به اين ندارد که تا اينجا را چگونه آمده ايم. عده اى کمونيست 
هستيم که همديگر را پيدا کرده ايم، دنياى را اينطور ميبينيم، تغييرش 
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را اين گونه و در اين جهت ميخواهيم، ابزارهايش را اين ميدانيم و در 
نتيجه متشکل شده ايم. ميخواهم بند نافم از انقالب ٥۷ و کى چکار کرد 
قطع شود. و کسى که امروز ميآيد با همه تجربه و غم و درد سياسى و 
شخصى اش باألخره حرف امروزش را بزند، هر چند سالش که هست 

و از هر جا که آمده باشد. اين راه را کوتاه تر و مثمر ثمر تر ميدانم.

با اين حال اگر شخصاً و بتنهايى ميرفتم شايد الزم نبود اصًال توضيح 
اتفاق حزب کمونيست را تکان خواهد  اين  بدهم. ولى تصور ميکنم 
داد و حتى احتماًال موجوديتش را زير سؤال ميَبرد. شخصاً ميخواهم 
هر اتفاقى ميافتد با يک فرهنگ سياسى باال، به يک شيوه سياسى و 
رشد دهنده و با دادن بيشترين فرجه به آدمهاى ديگر در اين حزب که 
آنها هم الزم است آگاهانه راهشان را انتخاب کنند، همراه باشد. در 
نتيجه استعفاى فورى نميدهم. ميايستم، زيرا فکر ميکنم بايد تضمين 
کرد که اين پروسه تا تحويل حزب به کسانى که ميمانند به شيوه اى 
سياسى و متين طى ميشود. بنابراين اين يک استعفاى فورى نيست. 
اعالم تصميمى است که الزم بود رفقا از قبل در جريان آن باشند. در 
آينده نزديکى اين اتفاق ميافتد و هر کس بايد بتواند در اين پروسه با 

تشخيص خودش شرکت کند و با بهترين چهره خودش ظاهر شود.

دارم،  مسأله تشکيالت کردستان است.  بيشترين  مسأله اى که شخصاً 
اگر ما تشکيالتى بوديم که در کردستان اردوگاه نظامى و راديوها و 
غيره را نداشتيم و يک عده از بهترين رفقايمان آنجا نبودند، من اين 
دوره انتقالى را چندان ضرورى نميدانستم. ميرفتيم و بقيه پلنومشان 
را برگزار ميکردند. ولى رفقايى را ما داريم که اين انتخاب برايشان 
شرايط  يک  در  نيستند.  اجتماع  يک  متن  در  که  زيرا  نيست  باز 
اختيارى و بدون داشتن امکانات فردى براى پاسخگويى به مسائلشان 
انسانهاى  بعنوان  فعاليتشان  و  کار  ادامه  و  وجودشان  قرارگرفته اند. 
سياسى کامًال بستگى به توافقهايى دارد که با هم ميکنند. اين پروسه 
از نظر من مهمترين چيزى است که بايد به دنبال اين استعفا حل و 
فصل شود. سؤالى که من دارم اين است که به سر رفقايى که طى 
انتخاب ميکنند يا اصًال  ثالثى  اين پروسه به من تأسى ميکنند يا راه 
آلترناتيو ديگرى را براى حزب کمونيست مطرح ميکنند، چه ميآيد و 
با چه وضعيتى روبرو ميشوند. اين را ما بايد تعيين کنيم. کسانى که 
در اين اطاق هستند ميتوانند تعيين کنند که مکانيسم اين جدايى ها در 
کردستان به چه شکل خواهد بود. چه چيز به جا ميماند و آنها که ُجدا 
از اين موضع حرکت ميکنم که  ميشوند چکار خواهند کرد. شخصاً 
هر کس و با هر خط مشى که آنجا هست بخاطر اين جدايى از امکانات 
پايه اى انسانى براى بقاء از يک طرف و نقل مکان از طرف ديگر 
و از آن مهمتر از امکان دخالت و ابراز وجود سياسى به شکلى که 

درست ميداند محروم نشود.

نيست.  کمونيست  حزب  داخلى  توافق  فاکتور  فاکتور،  تنها  بعالوه، 
خيلى فاکتورهاى ديگر هم بايد روشن شود. نيروهاى منطقه اعم از 
دولتى و غير دولتى با اينها چه ميکنند. اينها نکاتى است که فکر ميکنم 

با همفکرى و اشتراک مساعى بايد به آنها جواب داد.
غير از اين، مسائل ديگر قابل رفع و رجوع است. کسى که در شهر 
در  را  بيشتر وقتش  و  نيست  مبارزه سياسى  است هر روز مشغول 
صف نان و گوشت ميگذراند، وقت دارد فکر کند و باألخره جزوه ما 
دستش ميرسد و انتخابش را ميکند. کسى که در اروپا است با وضع 
خيلى  مسأله  است  ممکن  سياسى  نظر  از  نميشود.  روبرو  پيچيده اى 
داشته باشد. ولى اتفاقى زندگى و ادامه کاريش را بعنوان شخص تهديد 
نميکند. فرصت دارد بخواند و تصميم بگيرد.  مسأله رفقاى کردستان 
دقيقاً بخاطر شرايط قراردادى و فوق اجتماعى که در آن قرار دارند 

 مسأله اى است که بايد به آن توجه کرد.
که  کسانى  همه  و  ايران  جامعه  است.  علنى  مسأله  بُعد  ديگر  نکته 
خلق الساعه  اتفاق  اين  که  بدانند  بايد  کرده اند  تعقيب  را  ما  سرنوشت 
نيست و سابقه و ريشه هاى سياسى اى دارد. نبايد اجازه بدهيم که تبيين 
سطحى و توطئه گرانه در اين ماجرا سر برآورد. معضل من اين است 
که در اين تحوالت چه در حزب کمونيست و چه بيرون آن ميدان به 
زدن  براى  کسى  قضيه  اين  از  و  نيفتد  اجتماعى  عقب ماندگى  دست 

کمونيسم استفاده نکند.

نميکنم.  کمونيست  حزب  از  انشعابى  شخصاً  من  اينکه  ديگر  نکته 
بعنوان فرد کناره گيرى ميکنم. نه اسم حزب کمونيست را ميخواهم نه 
اسم کومه له را ميخواهم و نه فکر ميکنم بايد سرسوزنى امکانات مادى 
اين معنى نيست که کسان ديگر  به  ببرم. ولى  با خودم  از حزب را 
هم همين کار را خواهند کرد. ممکن است يک عده انشعاب کنند و 
به حزب بعدى بپيوندند. من آنها را به انشعاب تشويق نميکنم. به هيچ 
چيز تشويق نميکنم. فقط همه را به عملى کردن تشخيصشان تشويق 
ميکنم. به هر حال اين از نظر من انشعاب نيست و هيچگاه نخواهم 
حرف  من  بوديم.  ما  کمونيست  حزب  واقعى  ادامه دهندگان  که  گفت 
سال ۹۰ خودم را ميزنم، و سعى ميکنم به اين تاريخ کمتر اشاره کنم. 
واضح است اگر اين تاريخ تحريف بشود به سهم خودم سعى ميکنم 
روشن کنم. ديگران اگر روشهاى تشکيالتى ديگرى در پيش گرفتند، 
اين تصميم  و غيره،  کند  کارى  کنگره چهار  در  اگر کسى خواست 
اوست و من شخصاً به آن احترام ميگذارم در عين اينکه ممکن است 

فاکتورهاى درگير در آن را براى شان توضيح بدهم.

من و رفقاى ديگرى که اين کار را ميکنيم داوطلب هستيم که اگر به 
ما رأى بدهند دفتر سياسى باشيم و دفتر سياسى قبلى سر کار باشد و 
در اين دوره هم کار خودش را بکند. اما پلنوم ۲۱ آخرين پلنوم خواهد 

بود.

اين خالصه صحبت من بود.  مسأله اساسى اين است که بدانم اعضاى 
کميته مرکزى چه ميکنند و چه کسانى ميمانند که بايد در مورد دوره 

انتقال با آنها حرف زد. 

منصور حکمت
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران، 

شماره ٦۳، مهرماه ۱۳۷۰ 
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

توضيح:
گفتند  که  کسانی  همه  برای  حکمت  منصور  نوشته  اين  به  مراجعه 
نيز  و  بيايد،  بيرون  له  کومه  از  نميبايست  نادر“  ”کاک  ميگويند  و 
برابر سرنوشت و تصوير  در  انسانهای فکور و مسئول  برای همه 
از کمونيسم، حاوی نکات با ارزش و روشن کننده ای است. منصور 
حکمت نه صرفا با ناسيوناليسم چپ "اجتماعی" که با کمونيسم "بی 
تاثير" همواره ُمشکل داشت. اين نوشته گوشه ای از نگرش منصور 
روايتهای  ديگر  باره  در  او،  کارگری  کمونيسم  ديدگاه  و  حکمت 
کمونيستی، با تاثير و يا بی تاثير و منزوی و غير اجتماعی، آنهاست. 
"مبانی  در  آن  کاملتر  در شکل  ميتوان  را  ديدگاه  و  رگه  اين  امتداد 
ادامه  يافته و  انتشار  کمونيسم کارگری"، که در نشريه بستر اصلی 

خواهند داشت، ببينيد و بخوانيد.
 

ايرج فرزاد مه ۲۰۱۷
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                  فردریک انگلس
       به کونراد شمیت

              ( conrad schmidt ) در برلين

لندن، ۲۷ اکتبر ۱۸۹۰

شميت عزيز

من از اولين ساعات آزادم برای پاسخ به تو، استفاده ميکنم.
فکر ميکنم کار درستی باشد اگر سردبيری نشريه زوريخ پست 

را قبول کنيد.

در آنجا (بعنوان سردبير)  هميشه ميتوانيد خيلى چيزها در باره 
اقتصاد ياد بگيريد، بويژه اگر توجه داشته باشی زوريخ در نهايت 
فقط يک بازار دست سوم پول و سفته است و بنابراين تصويری 
که از اقتصاد از اين بازار گرفته ميشود دو تا سه برابر ضعيفتر 
و ناهمگون تر اند. شما در موقعيت سردبيری آن نشريه با تعقيب 
لندن،  از  پولی  ذخائر  و  ارزی  مبادالت  اول  دست  گزارشات 
نيويورک، پاريس، برلين و وين به اطالعات و دانش عملی در 
به يک تصوير  اين ترتيب  به  يابيد و  باره مکانيسمها دست می 
درونی از بازار جهانی که در بازار پول و ارز و سهام و ذخائر 

مالی منعکس است،  دست می يابی. 

بازتاب  و انعکاس های اقتصادی و سياسی و غيره درست شبيه 
به آن چيزی است که در چشم انسان اتفاق می افتد: اين ها از يک 
عدسی محدب عبور ميکنند و به همين دليل وارونه و معکوس و 
روی سرشان تصور ميشوند. اما تصورات ما  فاقد آن  آپارات 
عصبی است  که اين تصاوير را روی پاهای خود قرار بدهند. 
انسان در بازار پول و ارز و سهام حرکت صنعت را در بازار 
جهانی به شکل وارونه ای ميبيند و به اين دليل معلول به عنوان 
علت به نظر او ميآيد. من اين مساله را در دهه ۴۰ ( ۱۸۴۰) در 
منچستر متوجه شدم وقتی که ديدم گزارشات مربوط به بازار سهام 
لندن، برای تشخيص علل افت و خيز و صعود و رکود صنعت 
بی خاصيت بودند. بخاطر اينکه جنتلمنهائی که سعی داشتند همه 
چيز را با بحران در بازار پول توضيح بدهند متوجه نبودند که 
آن بحران در بازار پول معموال فقط عالئم و نشانه هائی بودند. 
در آن زمان مساله اين بود که اضافه توليد موقت، علت بحران 
صنعتی نبودند، و اينکه مساله بعالوه جنبه ذاتی خود را نيز همراه 
داشت، يعنی محملی برای بی نظمی و هرج و مرج در اقتصاد. 
اين مساله اکنون برای ما به هيچ عنوان ديگر  موضوعيتی ندارد 
و يکبار برای هميشه حذف شده است. بعالوه اين حقيقت را در بر 
دارد که بازار پول ميتواند بحران خودش را داشته باشد که در آن 
نابسامانيهای مستقيم صنعت فقط ميتواند نقش جانبی داشته باشند 
و يا اصال نقشی نداشته باشند. در اين زمينه موارد زيادی برای 
بررسی و تعمق، بويژه در تاريخ بيست سال گذشته وجود دارند.

وقتی يک تقسيم کار در مقياس اجتماعی وجود دارد، پروسه های 

مستقل  و  منفک  يکديگر  از  کار  تقسيم  های  حوزه  اين  جداگانه 
به  اما  است.  کننده  تعيين  فاکتور  توليد  نهائی  تحليل  در  ميشوند. 
محض اينکه تجارت توليدات ( محصوالت) از خود پروسه توليد 
مستقل ميشود، تجارت يک سير حرکت خودويژه را پيدا ميکند، 
که اگر چه اين حرکت علی العموم و در نهايت مشمول حرکت 
تعلق  اين  چهارچوب  در  و  مشخص  بطور  اما  است،  توليد  در 
عمومی، دوباره از قوانين ذاتی که در طبيعت اين فاکتور جديد 
و مراحل خاص خود را  فازها  اين حرکت  ميکند؛  تبعيت  است 
دارد و به نوبه خود بر حرکت توليد تاثير ميگذارد. کشف آمريکا 
بخاطر عطش به طال بود که پيشتر پرتقاليها را به آفريقا کشانده 
فلزات  توليد   :(Soeteer سوتبيرز(   کتاب  به  کن  رجوع  بود[ 
گرانبها]، به دليل اينکه صنعت  اروپا و درنتيحه تجارت آن که 
طی قرون چهارده و پانزده بطور شگفت انگيزی رشد کرده بود 
به وسائل مبادله بيشتری به نسبت آنچه که آلمان، کشور بزرگ 
تا ۱۵۵۰ ميتوانست  نقره، در خالل سالهای ۱۴۵۰  توليد کننده 
تهيه کند، نياز داشت. تصرف هندوستان توسط پرتقاليها، هلندی 
ها و انگليسيها بين سالهای ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰، به هدف واردات از 
هند انجام شد، کسی خيال صادرات به هند را نداشت. اما نتايج 
تبعی و غير قابل انتظار اين کشفيات و تصرفات بر صنعت عظيم 
بود. اين تصرفات و کشفيات که جاذبه و محرک آنها ابتدا صرفا 
منافع تجارتی بود، نيازی بود برای صادرات به همين کشورها 
که خود بانی شکل دادن به صنعت بزرگ و مدرن و توسعه آن 

بود. 

در مورد بازار پول هم اين حکم صدق ميکند. به محض اينکه 
تجارت پول از تجارت کاال جدا ميشود، تحت شرايط معينی که 
بوسيله توليد و تجارت کاالئی و در چهارچوب آن محدود است، 
قوانين خاص خود را که بوسيله طبيعت خود و مراحل و فازهای 
متمايز خود تعيين ميشود، دارا خواهد بود. به اين حقيقت اين را 
هم اضافه کنم که وقتی که تجارت پول بيشتر توسعه می يابد و 
اينکه  عرصه تجارت در اوراق بهادار را هم در بر ميگيرد و 
سهام  بلکه  نيستند  دولتی  اوراق  ديگر صرفا  بهادار  اوراق  اين 
صنعتی و حمل و نقل را هم ميپوشانند، در نتيجه تجارت پول، 
کنترل مستقيم  بر آن بخش از توليد را که خود در مجموع تحت 
کنترل است،  اعمال ميکند. به اين ترتيب نتايج تبعی تجارت پول 
بر توليد هر چه قدرتمندتر و پيچيده تر ميشود. معامله گران پول، 
به مالکين راه آهن، معادن، صنايع فوالد و غيره تبديل ميشوند. 
اين ابزار توليد سيمای دوگانه بخود ميگيرند: کارکرد آنها بعضی 
هم  ديگر  مواقع  بعضی  و  مستقيم صنعت  منفعت  بوسيله  مواقع 
چنين توسط  نيازهای سهام داران، تا جائی که معامله گران پول 
هستند، تعيين ميشوند. نمونه برجسته اين را در راه آهن آمريکای 
شمالی ميتوان ديد که کارکرد و عمل آن تماما به نقل و انتقاالت و 
مبادالت سهام يک جی گولد (  Gay gould ) يا يک واندربيلت 
( Vanderbilt ) وابسته است، که به هيچ شيوه ای با هيچ راه 
آهن بخصوص و منافع آن به عنوان وسائط ارتباطی، رابطه ای 
ندارند. و حتی در اينجا در انگلستان ما شاهد رقابتهائی طی دهه 
ها بين شرکتهای مختلف راه آهن بر سر حدود منطقه تحت نفوذ 
بوده ايم. رقابتهائی که در آن مبالغ عظيمی پول ريخته شدند نه 
بخاطر منفعت توليد و ارتباطات بلکه صرفا به دليل رقابتی که 
تنها هدف آن معموال تسهيل مبادالت سهام و نقل و انتقاالت سهام 
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داران معامله گران پول بود.

با اين اشاراتم به درک من از رابطه توليد با تجارت کاال و رابطه 
اين دو با تجارت پول، من عمال به سوال شما در باره "ماترياليسم 
تاريخی" در کليت و مفهوم عام  آن پاسخ داده ام. مساله اگر از 
زاويه تقسيم کار نگريسته شود، به ساده ترين شکل قابل حل است. 
جامعه موجب توليد  فونکسيونهای عمومی و مشترکی ميشود که 
فونکسيونها  اين  برای  که  افرادی  بگيرد.  ناديده  را  آنها  نميتواند 
گمارده ميشوند، رشته جديدی از تقسيم کار در درون جامعه را 
تشکيل ميدهند. اين منافع ويژه، و همچنين متفاوت، نسبت به کسانی 
که آنها را برگمارده اند، به آنها ميدهد. اينها خود را از اين دوميها  
مستقل ميکنند و-  دولت موجوديت می يابد. و پديده ها ديگر در 
سيری شبيه به تجارت کاال  و  تجارت پول حرکت ميکنند: نيروی 
حرکت  که  است  مجبور  اساسا  که  حال  همان  در  جديد،  مستقل 
اين  ميگذارد.  تاثير  توليد  بر  خود  نوبه  به  کند،  تعقيب  را  توليد 
نيروی جديد به دليل استقالل نسبی ذاتی خود، استقاللی که به او 
انتقال يافت و به تدريج توسعه يافت، بر شرايط و سير توليد تاثير 
ميگذارد. اين عمل و عکس العمل متقابل دو نيروی نابرابراست: 
از يک سو حرکت نيروی اقتصادی و از سوی ديگر قدرت جديد 
سياسی است که برای استقالل هر چه بيشتر تالش ميکند. قدرتی 
حرکت  در  خود  قابليتهای  و  ظرفيتها  به  شد  برپا  که  يکبار  که 
اقتصادی است  خودويژه خود مجهز است. در مجموع، حرکت 
که تعيين کننده  است و دست باال دارد، اما همين حرکت اقتصادی 
نيز  خود  که  را،  سياسی  ديگر حرکت  العمل طرف  بايد عکس 
يعنی  است،  مستقلی  نسبتا  قابليتهای  دارای  و  است  کرده  قدعلم 
دولت  قدرتگيری  با  که  ای  سياسی  اپوزيسيون  و  دولت،  قدرت 
بطور خودبخودی شکل ميگيرد، تحمل کند. درست همانطور که 
حرکت بازار صنعتی، با توجه به همه مالحظاتی که تاکنون گفته 
دارد؛  انعکاس  آن،  واژگونه  شکل  در  البته  پول،  بازار  در  ام، 
يکديگر  عليه  که  موجودی  طبقات  بين  مبارزه  ترتيب  همان  به 
ميجنگند، در مبارزه بين دولت و اپوزيسيون، و اينجا هم در شکل 
واژگونه، انعکاس می يابد. اين تقابل نه ديگر به شکل مستقيم، نه 
به صورت يک مبارزه طبقاتی، بلکه به عنوان مبارزه ای برای 
پرنسيپها و اصول سياسی جلوه ميکند. و اين مساله چنان مغشوش 
و آشفته شده است که برای اينکه ما با عمق آن پی ببريم، هزاران 

سال طول کشيده است. 

تاثير قدرت دولتی بر پروسه اقتصاد ميتواند سه نوع باشد: ميتواند 
سير  ترتيب  اين  به  و  باشد،  اقتصادی  حرکت  سير  با  جهت  هم 
حرکت با شتاب بيشتری ادامه می يابد؛ ميتواند در جهت عکس 
در  امروزی  احوال  و  اوضاع  در  دولت  اين حالت  در  که  باشد 
تکه  تکه  غائی،  نتيجه  در  و  مدت  دراز  در  بزرگ  کشورهای 
خواهد شد؛ و يا باالخره ميتواند موجب شود که مانع سير توسعه 
آنرا هدايت  اقتصادی در مسير معينی بشود و به مسير ديگری 
کند. اين حالت سوم در تحليل نهائی به يکی از دو شق اول متحول 
ميشود.اما واضح است که در حاالت دوم و سوم، قدرت سياسی 
ميتواند بانی خسارات زيادی به توسعه اقتصادی بشود و خرابيها 

و هدر دادن وسيعی از انرژی و ماتريال را ببار آورد.
بعالوه حالت ديگری وجود دارد که در آن در نتيجه تصرف و 
تخريب بيرحمانه منابع اقتصادی، ساختار اقتصادی يک منطقه 

معين و يا يک کشور تماما در اشکال پيشين مناسبات اقتصادی، 
حالتی  چنين  فعلی  شرايط  در  ميشود.  مضمحل  و  پاشد  فرومی 
بزرگ  (کشورهای)  ملتهای  ميان  در  حداقل  معکوسی  تاثيرات 
دارد: در نهايت نابود شدگان از نظر اقتصادی، سياسی و روانی 

بيشتر نفع ميبرند تا فاتحين. 

در مورد قوانين هم، چنين است. به مجرد اينکه تقسيم کار جديدی 
بوجود ميآيد که در نتيجه آن وجود وکالی مدافع حرفه ای ضروری 
که  ميشود،  باز  مستقل  کارکرد  برای  ديگر  زمينه  يک  ميشود. 
عليرغم تمام وابستگيهايش به توليد و تجارت، از ظرفيت و توان 
مشخصی برای تاثير گذاری بر تجارت و توليد برخوردارند. در 
و  اقتصاد  با شرايط عمومی  بايد  تنها  نه  قانون  مدرن،  دولتهای 
قانونمنديهای آن منطبق باشند و بيان حقوقی اين اوضاع اقتصادی 
باشند، بلکه بايد همچنين بيان پيوسته درونی ای باشند که به دليل 
تناقضات درونی نبايد با خود در تناقض بيافتد. و برای رسيدن 
(در  اقتصادی  مناسبات  معصومانه  انعکاس  هدفی،  چنين  به 
قوانين)، بطور روزافزونی متحمل ضرباتی ميشود. و هر اندازه 
قوانين  ندرت معلوم ميشود که  به  تعميق ميشوند،  تناقضات  اين 
و لوايح قانونی بيان بی پرده، زمخت و بدون تعارف سلطه يک 
حتی  ميکند.  قربانی  را  "مفهوم حق"  در خود،  اين  است.  طبقه 
در قوانين بناپارت، مفهوم خالص و به هم پيوسته حق که توسط 
فی  ماند،  محفوظ  تا ۱۷۹۶   ۱۷۹۲ سالهای  انقالبی  بورژوازی 
الحال به شيوه های زيادی رقيق شده است، و، از آنجا که قانون 
به  است،  برگرفته  در  را  ناپلئونی  مقررات  اين  جوهر  اساسی، 
انواع  به  است روزانه  ناچار  پرولتاريا،  ياينده  قدرت رشد  دليل 
مختلف باز هم رقيق تر شوند. اين باعث نميشود که قوانين ناپلئون 
به عنوان اساس کتاب مقدس هر قانون اساسی در هر گوشه جهان 
تبديل نشود. از اين نظرمحتوای  سير "توسعه قانون" به درجه 
زيادی بسادگی در درجه اول حذف تناقضاتی است که از ترجمان 
مستقيم روابط اقتصادی در اصول حقوقی ناشی ميشود. محتوای 
اين جهت گيری اين است که يک سيستم هارمونيک قانونی را 
تثبيت کند و طی يک سری مکرر از نقض اين قوانين که به دليل 
اقتصادی در سيستم حقوقی  بيشتر سير  توسعه  اجبارات  و  نفوذ 
ضروری ميشوند. خود اين پروسه، تناقضات درونی بيشتری را 
همراه ميآورد. [ در شرايط فعلی من اينجا از قوانين مدنی حرف 

ميزنم. ] 
 

بازتاب و انعکاس روابط اقتصادی در شکل اصول قانونی بايد 
اينکه  بدون  پروسه  و  تصوير  اين  شود:  واژگونه  اولی  بطريق 
پيش  باشد،  آگاه  آن  به  ميکند  عمل  تصاوير  آن  با  که  شخصی 
ميرود. حقوقدانان تصور ميکنند که آنها  با  فرضيات عام و از 
موضع مدافعان اصول برترعمل ميکنند، در حالی که اين اصول 
عام و برتر در واقع فقط انعکاس مناسبات اقتصادی اند؛ بنابراين 
همه چيز اينجا واژگونه است. و به نظر من واضع است که اين 
پديده  است،  مانده  ناشناخته  تاکنون  که  وارونگی،  و  واژگونگی 
ای را تشکيل ميدهد که ما آنرا ديدگاه ايدئولوژيک ميناميم. اين 
ديدگاه ايدئولوژيک به نوبه خود بر پايه اقتصادی تاثير ميگذارد 
و ممکن است، در چهارچوب معينی، اين پايه اقتصادی را تغيير 
و اصالح کنند. پايه حق وراثت، مشروط بر اينکه سطح تکامل 
خانواده تغيير نکند، اقتصادی است. با وجود اين مشکل است که 
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اثبات کنيم آزادی مطلق يک وصيت کننده در انگلستان که حقوقی 
را به ورثه اش واگذار ميکند در مقام مقايسه با محدوديت شديدی 
که در جزئيات هم برای چنين اشخاصی در فرانسه اعمال کرده 
اند، به تنهائی دارای ريشه صرفا اقتصادی است. اما اين حقوق 
ارثی به نوبه خود تاثيرات چشمگيری بر جوانب اقتصادی دارند، 

به دليل اينکه اين حقوق بر توزيع دارائی تاثير ميگذارند.

در  هنوز  که   - و غيره،  فلسفه،  مذهب،   - ايدئولوژی  در حيطه 
فضا بيشتر صعود ميکند، اينها يک ذخيره پيشا تاريخی دارند که 
فی الحال موجود بودند و طی دوران تاريخ تحويل گرفته شدند. 
بناميم.  پوچ  مزخرفات  را  آنها  ميتوانيم  امروز  که  که  ذخائری 
اين تصورات موهوم و دروغين از طبيعت، از موجوديت خود 
موارد  اکثر  در  غيره،  و  جادوئی  نيروهای  ارواح،  از  انسان، 
دارند. سطح  پايه خود  عنوان  به  را  اقتصادی  منفی  فاکتورهای 
نازل تکامل اقتصادی در دورانهای پيش از تاريخ، همچنين بخشا 
با تصورات خرافی در باره طبيعت، مشروط، و حتی مخلوق  اين 
تصورات پوچ  بودند. و اگر چه جبر اقتصادی نيروی محرکه 
شده  چنين  بيشتر  چه  هر  و  است  طبيعت  شناخت  برای  اصلی 
است، با اينحال موضعی مالنقطی خواهد بود اگر کسی سعی کند 
علل اين مهمالت بدوی را دالئل اقتصادی بداند.تاريخ علم، تاريخ 
روشنگری و فاصله گرفتن از اين مهمالت و يا حداقل جايگزينی 
آنها با دستاوردهای تازه  و کمتر بی پايه است. مردمانی که به 
در  ای  ويژه  شعبات  به  خود  نوبه  به  ميشوند  وارد  عرصه  اين 
تقسيم کار تعلق دارند. اينها فکر ميکنند که در ميدان مستقلی کار 
ميکنند. و به همان درجه که آنها گروه مستقلی را در چهارچوب 
اجتماعی تشکيل ميدهند، محصوالت و دستاوردهای  تقسيم کار 
آنان، از جمله اشتباهات آنان، به نوبه خود بر کليت تکامل جامعه 
نيز  آنان  خود  اما  ميگذارد.  تاثير  آن  اقتصادی  روند  بر  حتی  و 
مقدمتا تحت تاثير سير روند اقتصاد اند. در فلسفه، برای مثال، 
اين حقيقت را ميتوان به روشنی در مورد دوران بورژوائی ثابت 
قرن  مفهوم  به   ] ماترياليست  اولين   (  Hobbes  ) هوبس  کرد. 
هيجدهمی آن] بود اما او وقتی سلطنت مطلقه در سرتاسر اروپا 
در اوج قدرت بود، يک مدافع قدرت مطلقه بود و نبرد عليه مردم 
انگلستان را آغاز کرد. الک ( Locke ) در کنار مذهب ايستاد 
و در سياست فرزند سازش طبقاتی سال ۱۸۶۶ بود. دايستهای 
deist ) ) انگليس و و پيروان سرسخت و ماترياليست آنان در 
فرانسه( مونتسکيو، روسو، ولتر)، فيلسوفان راستين بورژوازی  
و  بودند.عاميگری  بورژوائی  انقالب  فيلسوفان  فرانسه  در  و 
به هگل،  از کانت  آلمانی  فلسفه  از خالل  آلمانی  سفسطه گرائی 
گاه در جهتی مثبت و گاه منفی، خود را بسط داد. اما  پيش شرط 
فلسفه هر دوره اگر به عنوان عرصه مشخصی از تقسيم کار در 
نظر گرفته شود، مجموعه ای از افکار است که بوسيله پيشينيان 
آن عرضه شده است، افکاری که در عين حال نقطه آغاز آن هم 
هست. و به همين دليل است که کشورهای عقب مانده از لحاظ 
اقتصادی، هنوز ميتوانند نقش درجه اولی در مهمل بافی فلسفی 
که  انگلستان  با  مقايسه  در  هيجدهم   قرن  فرانسه  باشند:  داشته 
فرانسويها  فلسفه خود را بر اساس فلسفه انگلستان بنا کردند،  و 
سپس آلمان در مقايسه با هر دو. اما هم در فرانسه و هم در آلمان 
فلسفه و جوانه های ادبيات در آن زمان، نتايج يک تجديد حيات 
اقتصادی بود. برتری نهائی فاکتورهای اقتصادی از نظر من در 

اين عرصه ها نيز، يک واقعيت تثبيت شده است. اما اين فاکتور 
اقتصادی در چهارچوب شرايطی عمل ميکند که در اين عرصه 
های معين مطرح شده اند: بعنوان مثال در فلسفه  با تاثير قدرت 
اقتصادی[ که خود همين قدرت اقتصادی به نوبه خود عموما در 
شکل سياسی و غيره ای که به خود آرايش داده است عمل ميکند] 
بر آن ماتريالهای  فلسفی که از پيشينيان بر جای مانده است.  در 
اينجا اقتصاد هيچ چيز جديدی خلق نميکند، بلکه فقط مسيری را 
که مجموعه افکار موجود را تشکيل ميدهند، تغيير ميدهد و آنها 
را توسعه و تکامل ميبخشد. اما اين تغيير و تحول نيز در اکثر 
حاالت غيرمستقيم است، چرا که اين بازتابهای سياسی، حقوقی و 

اخالقی اند که بزرگترين نفوذ مستقيم را بر فلسفه دارند. 
با مذهب من هر چيز الزم را در بخش آخر درباره  در رابطه 

فوئرباخ گفته ام.

بنابراين اگر بارث ( Barth ) همه ما را متهم ميکند که ما بازتاب 
و انعکاس سياسی و غيره حرکت اقتصادی  و تاثير اين انعکاسها 
را بر خود حرکت اقتصادی انکار ميکنيم، او صرفا دارد آب در 
هاون ميکوبد. او ميبايست فقط نگاهی به هيجدهم برومر مارکس 
و  مبارزات  ويژه  نقش  بررسی  به  منحصرا  تقريبا  که  ميکرد، 
اتفاقات سياسی بر اوضاع اقتصادی پرداخته است. که البته اين 
جدال و اتفاقات سياسی در چهارچوب وابستگی عمومی آنها به 
اقتصاد در نظر گرفته شده اند. و يا کاپيتال، و فصل در باره روز 
کار برای مثال، که قانونگزاری که قطعا يک عمل سياسی است، 
يا بخش  و  دارد.  ای  العاده  تاثيرات خارق  کار  بر روز  چگونه 
مربوط به تاريخ بورژوازی در کاپيتال( فصل بيست و چهارم). و 
اينکه چرا ما برای ديکتاتوری سياسی پرولتاريا مبارزه ميکنيم، 
اگر قدرت سياسی از منظر اقتصادی نازا و ناتوان است؟  قدرت 
اقتصادی  نيروی  و  اهرم  يک  نيز  خود  دولتی)  قدرت  (يعنی 

است!

اما من فعال وقتی برای نقد کتاب ندارم. جلد سوم کاپيتال اول بايد 
انتشار يابد، بعالوه من فکر ميکنم، برنشتين، برای مثال، ميتواند 

بخوبی از عهده آن برآيد.

آنها  است.  ديالکتيک  آنند،  فاقد  جنتلمنها  اين  که  چيزی  آن  تمام 
انتزاع  اين يک  ميبينند.  اينجا  را  معلول  و  آنجا  را  هميشه علت 
توخالی است. چنين تضادهای قطبی متافيزيکی در عالم واقع فقط 
در دوره بحرانها وجود دارند. و اينکه تشخيص نميدهند که کل 
پروسه در شکل گسترده آن در شکل يک رابطه متقابل و تاثيرات 
متقابل سير ميکند. عمل و عکس العمل اين نيروهای نابرابر که 
حرکت اقتصادی قويترين آنها و  و قاطعترين آن است-  و در اين 
زمينه که همه چيز نسبی است و هيچ چيز مطلق نيست -   آنها 
اصال اين را درک نميکنند. تا جائی که به اين جنتلمن ها مربوط 

است، هگل هيچگاه وجود نداشته است... 
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

ترجمه توسط ايرج فرزاد از متن انگليسی منتخب آثار مارکس و انگلس، 
صفحات ۳۹۶ تا ۴۰۲، انتشارات پروگرس.
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توضیح:

نوشته و رساله مارکس، "فقر فلسفه"، در تقابل با مواضع پرودون است در کتاب او، "فلسفه فقر". اين نوشته جذاب در کنار دو نوشته مهم ديگر 
او، "ايدئولوژی آلمانی" و "خانواده ُمّقدس" از مهمترين آثار "جدلی" مارکس اند. از اين نظر، بسياری از کسانی که اخيرا تحت عنوان "بازگشت 
انتقادی به مارکس"، آثار او را بررسی کرده اند، با رويکرد جدلی و انتقادی و قطبی کردن بحث با طرفهای جدل از جانب مارکس موافق نيستند. 
اين رجعت کنندگان "انتقادی" به مارکس، خود خصلت انتقادی بحثهای او را بار منفی تلقی ميکنند!! آنچه را بر خود روا ميدارند، پسنديده مارکس 
نميشناسند. در صداقت اين "بازگشت" بايد شک کرد.عالقمندند که مارکس "اثباتی" را در همراهی با تعابير و "تفاسير" هگليستی و نو هگلی ها 
بشناسند و باز بشناسانند. در دوره استيالی سوسياليسم بورژوائی و اردوگاهی، "دست نوشته های فلسفی" مارکس، مبنای يک نوع تعرض به زاويه 
ديد انتقادی مارکس تلقی شد و آنزمانها هم مارکس و کمونيسم او را از جنبه انتقادی و انقالبی و سياسی آن، به معنی دست بردن و دخالتگری در 
عرصه سياست، نفی کردند. توجيه آن دوره ها، به برداشت آنها اين بود که نتيجه سياسی کردن ديدگاه انتقادی مارکس عمال چيزی جز همان اردوگاه 
شوروی سابق و "استالينيسم" نخواهد بود. جانبدار آنوقت چنان انتقاد ها، مدافعان ترتسکيسم و "سوسياليسم دمکراتيک" بودند که پس از فروپاشی 
اردوگاه جاذبه و برو بيائی در ميان نادمان از کمونيسم انقالبی پيدا کرد. اکنون که کل اردوگاه از صحنه محو شده است، باز هم قصد اين است 
که مارکس منتقد، مارکس انقالبی کمونيست، مارکس تشکيل دهنده انترناسيونال کمونيستی، اين حزب واقعی کارگری، مارکس کاپيتال و مارکس 
"جدل" را به منظور ناممکن کردن رخنه انديشه ها و ديدگاه او به عرصه سياست و جنگ قدرت سياسی و "تغيير" جهان؛ "ماترياليسم پراتيک" او 
را از عرصه جدالهای سياسی و فکری و طبقاتی، به گوشه آرام کار مودبانه و "علمی" آکادميک، "روشنگرانه" و "غير قابل کاربرد" در عرصه 
جدال طبقات و مبارزه طبقاتی، منتقل کنند. اين تالش را بايد ناکام گذاشت. خواندن اين بحث جدلی و جذاب مارکس عليه ديدگاه پرودون را توصيه 
ميکنم. من متاسفانه نتوانستم ورژن قابل تبديل به تکست را پيدا کنم و ورژن فعلی را با دردسر بسيار از فرمت پی دی اف يک کتاب در اينترنت 

اسکن کرده ام. 

مه ۲۰۱۷ ايرج فرزاد

فقر فلسفه
کارل مارکس

۱        



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۰      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۱      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۲      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۳      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۴      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۵      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۶      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۷      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۸      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۹      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۲۰      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۲۱      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۲۲      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۲۳      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۲۴      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۲۵      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۲۶      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۲۷      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۲۸      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۲۹      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۳۰      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۳۱      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۳۲      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۳۳      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۳۴      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۳۵      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۳۶      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۳۷      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۳۸      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۳۹      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۴۰      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۴۱      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۴۲      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۴۳      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۴۴      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۴۵      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۴۶      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۴۷      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۴۸      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۴۹      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۵۰      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۵۱      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۵۲      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۵۳      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۵۴      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۵۵      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۵۶      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۵۷      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۵۸      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۵۹      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۶۰      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۶۱      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۶۲      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۶۳      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۶۴      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۶۵      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۶۶      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۶۷      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۶۸      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۶۹      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۷۰      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۷۱      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۷۲      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۷۳      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۷۴      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۷۵      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۷۶      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۷۷      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۷۸      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۷۹      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۸۰      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۸۱      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۸۲      

 Conciliation
Circulation



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۸۳      

William, Atkinson

Thomas, Edmonds



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۸۴      

Sir Richard, Arkwright

Sir James, Steuart

Adam, Smith

Heinrich, Von Storch

Paul - Wassiljewitch, Annenkow

Robert,Owen
A. Eisen Bart

Charles, Babbage

Frederic, Bastiat

John - Francis, Bray

John, Bright

Eduard, Bernstein



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۸۵      

A. Blangui

P. Boisguillebert

Nicolas, Baudeau

Sir William Petty

Pierre - Joseph, Proudhon

Willam,Thompson

Thomas,Tooke

Louis - Adolphe Thiers



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۸۶      

Louis - Francois, Daire

Francois, Droz

P. L. Rossi
Friedrich, Raumer

Johann - Karl Rodbertus

Jean - Jacques, Rousseau

David, Ricardo

Adam, Ferguson

Francois, Fourier
Leon, Faucher

Karl Kautsky



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۸۷      

Etienne. Cabet

F.Ouesnay

Thomas, Coober

Jean - Baptiste, Colbert

F. S. Constancio

Michael, Sadler

C. H. Saint - Simon

George, Sand

J. Baptiste, Say
N. W. Senior

J. C. Sismondi



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۸۸      

A. E. Cherbulier

J. B. Von Schweitzer

John, Gray

Karl, Gruen

Lagentie

John of Lauriston, Law

James, Lauderdal

Pierre. E. Lemontey

Simon - Nicolas, Linguet



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۸۹      

Jose, Mesa

Thomas - Robert, Malthus

Anton, Menger
John - Stuart, Mill

James, Mill

Adolph, Wagner

Wilhelm, Weitling

Francois, Voltaire

John, Wyatt
j. P. Villeneuve - Bargmont



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۹۰      

Wiiliam, Harvey

William, Huskisson

George, Hope

Thomas, Hopkins

Thomas, Hodgskin

Richard, Hilditch

Andrew, Ure



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۹۱      

فقر فلسفه
کارل مارکس

۲        



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۹۲      

nasim@tele2.se



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۹۳      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۹۴      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۹۵      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۹۶      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۹۷      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۹۸      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۹۹      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۰۰      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۰۱      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۰۲      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۰۳      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۰۴      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۰۵      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۰۶      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۰۷      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۰۸      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۰۹      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۱۰      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۱۱      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۱۲      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۱۳      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۱۴      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۱۵      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۱۶      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۱۷      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۱۸      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۱۹      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۲۰      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۲۱      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۲۲      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۲۳      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۲۴      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۲۵      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۲۶      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۲۷      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۲۸      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۲۹      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۳۰      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۳۱      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۳۲      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۳۳      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۳۴      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۳۵      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۳۶      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۳۷      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۳۸      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۳۹      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۴۰      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۴۱      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۴۲      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۴۳      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۴۴      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۴۵      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۴۶      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۴۷      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۴۸      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۴۹      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۵۰      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۵۱      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۵۲      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۵۳      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۵۴      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۵۵      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۵۶      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۵۷      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۵۸      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۵۹      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۶۰      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۶۱      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۶۲      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۶۳      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۶۴      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۶۵      



بستر اصلی شماره ۱۷                                               دوره جديد                                               مه ۲۰۱۷

۱۶۶      


